
Agenda

Dzień 1 : 10.03.2020
Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w hali odlotów z pilotem wyjazdu o godzinie 13:00 przy
stanowisku oznaczonym logo Państwa firmy. Następnie odprawa biletowo-bagażowa
i o godzinie 15:35 wylot w kierunku Sri Lanki.

Dzień 2 : 11.03.2019
Godzina 05:15 lądowanie na lotnisku w Kolombo, a następnie transfer do hotelu w Kandy.
W drodze śniadanie w lokalnej restauracji. Zameldowanie w hotelu* i lunch. Czas wolny.
Kolacja w hotelowej restauracji.

Dzień III, 12.03.2020
Po śniadaniu zbierzemy Państwa w niesamowitą podróż najbardziej malowniczą trasa kolejową
świata Kandy**- Nanu Oya. Podczas tej podróży odwiedzimy Nuwara Eliya zwane Małą Anglią.
Miejscowość ta jest malowniczo położona wśród plantacji herbaty. Gwarantujemy
niezapomniane widoki! Wieczorem powrót do hotelu i kolacja.

Dzień IV, 13.03.2020
Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i transfer do Ahungalla.
Po drodze mamy przygotowaną niespodziankę w postaci raftingu pośród dzikiej cejlońskiej
przyrody. Po wodnej przygodzie zaprosimy Państwa do restauracji na lunch i kufel zimnego
lokalnego piwa, a następnie udamy się do miejscowości Ahungalla do naszego hotelu przy
plaży.

Dzień V-VIII, 14-17.03
Po śniadaniach czas na relaks na plaży lub nad hotelowym basenem w opcji all inclusive
i samodzielne odkrywanie przepięknej okolicy.

Dzień IX , 18.03.2020
Wczesno poranny transfer na lotnisko. 08:05 wylot w kierunku Polski. 14:00 lądowanie na
lotnisku F. Chopina w Warszawie. Pożegnanie uczestników i zakończenie wyjazdu.

*W hotelu zjawimy się przed regularną godziną check in’u, dlatego nie ma pewności,
że otrzymamy pokoje wcześniej. Jednak będą Państwo mogli korzystać z basenu. Aby umilić
Państwu oczekiwanie przygotujemy specjalnego powitalnego drinka.
**pociągiem lub autokarem
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Przeloty:

10.03.2021 15:35 Warszawa  - 11.03.2021 05:15 Kolombo          Numer lotu LO 069
18.03.2021 08:05 Kolombo    - 18.03.2021 14:00 Warszawa      Numer Lotu LO 070
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Hotele:

Mahaweli Reach Hotel 5* - Kandy- 11-13.03.2021

RIU Ahungalla All Inclusive Hotel 5* -Ahungalla- 13-18.03.2021

Ubezpieczenie: pełne

Życzymy udanego wyjazdu!


